INSTRUKCJA SZYCIA TKANINY GUSTO
Stosowanie się do zaleceń wymienionych poniżej umożliwi zapewnienie dobrej jakości
produktów wykonywanych z zastosowaniem tkaniny Gusto i pomoże w uniknięciu
potencjalnych problemów dotyczących szycia jak;
•
•
•

przesuwalność nitek w szwie,
pofalowanie materiału
jakość konfekcjonowania

Standard:
Igła:
Nić:
Zakładka (odległość szwu
od krawędzi Tkaniny):
Ilość przekłuć tkaniny igłą na cm:
Napięcia nitki górnej i dolnej

nr 80-90
nr 40 Tex Poliester
15 mm
Min 4-5 przekłucia /cm
równoważne

Widok tkaniny dla typowego ściegu stebnowego ( klasa 300)
dla różnych ilości przekłuć /1cm
szycie nieprawidłowe

szycie prawidłowe

Parametry szycia tkaniny , zwlaszcza ilość przekłuć /1cm może ulec zmianie, jednak
zawsze powinna być odpowiednio dostosowana do różnych elementów
konstrukcyjnych danego modelu mebla.
Zalecamy wykonywanie próbnego modelu i przetestowanie zachowania szwu w tkaninie
podczas praktycznego użytkowania melba , przed jego wysyłką do klienta ( walidacja)

GUSTO FABRIC SEWING INSTRUCTIONS
Compliance with the recommendations listed below will help to ensure good quality of the
products made using the Gusto fabric and will help to avoid potential sewing problems,
such as:
•
•
•

slippage of threads at the seam,
puckering/wrinkles of fabric
insufficient quality

Standard:
Needle:
Thread:
Hem (distance of the seam
from the edge of the fabric):
Number of needle punctures of the
fabric per cm:
Top and bottom thread tensions

no. 80-90
no. 40 Tex Poliester
15 mm
Min. 4-5 punctures /cm
equivalent

Fabric view for typical lockstitch (class 300)
for different number of punctures /1 cm
incorrect sewing

correct sewing

The parameters of fabric sewing, particularly the number of punctures /1cm may
change, but they should always be adapted to the different structural elements of the
given furniture model.
We recommend that you make a trial model and test the behaviour of the seam in the
fabric during the practical use of the furniture before shipment to the customer (validation)

